


ФОНЕТСКЕ ОСОБИНЕ ГОВОРА АЗБУКОВАЧКОГ СЕЛА

УЗОВНИЦЕ

1 Азбуковачко село Уздвница налази се на деветом километру

пута Љубовија — Мали Зворник. Доњи део села чини плодно поље,

са западне стране оивичено реком Дрином, које се, прелазећи асфалтни

пут, у горњем свом делу нагло издиже у стрма брда, изукрштана за

сеоцима, воћњацима, пашњацима и шумом. Административни центар

је варошица Љубовија. Суседна села су: Црнча, Селанац, Постење/

Пдстање и Грачаница.

2. Иако се налази у прилично забаченом крају, Узовница је ре

лативно прометно место. Кроз њу пролазе аутобуси који саобраћају

на линијама Београд — Љубовија, Београд — Врхпоље, Београд —

Бачевци и Београд — Перућац. Од многих других азбуковачких

села она се разликује и по томе што има модерно опремљену школу,

месну канцеларију, цркву, продавницу и кафану.

3. Већину узовничког становништва чине досељеници динарске

струје. Највише их је, према подацима Љубе Павловића (Соколска

нахија, Српски етнографски зборник, књ. ХLVI, 480—482) досељено

у ХIX веку. Више досељеничких породица дошло је из прибојског,

нововарошког и пријепољског краја. Појединачних досељавања је

било и из других места, већином из околних азбуковачких села. Једини

род за који се не зна одакле је досељен је род Филиповићи. Поменути

аутор тврди да они говоре икавски. Данашњи њихов говор није такав,

а ако се ичим разликује од говора других, то је по томе што у њему

има нешто више екавизама и више потврда за скраћивање неакцен

тованих дужина.

4. Данашње узовничко становништво већином се бави земљо

радњом и сточарством. Малобројнији су они који су запошљени (у

самом селу, околним рудницима, у Љубовији) или који раде као занат
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лије. Поједини мушки житељи често у току године одлазе на сезонски

paД.

5. Сви становници овог села по националности су Срби.

6. Узовнички говор испитивао сам дванаестак дана у првој по

ловини јуна месеца 1973. године. Скупљени материјал чине: 1) по

пуњени Упитник за српскохрватски дијалектолошки атлас, израђен за

потребе Међуакадемијског одбора за дијалектолошке атласе при САНУ,

2) попуњени упитник Инвентар фонетске проблематике штокавских

говора (проф. Павле Ивић, Годишњак Филозофског факултета у Новом

Саду, књ. VII, 99—110); 3) снимци говора аутентичних информатора

на магнетофонске траке у трајању од два часа; 4) двадесет страница

у бележницу записане дијалекатске грађе извучене из мојих разговора

са погодним информаторима или из њихових међусобних разговора.

7. Информатори су били: Рајко Миловановић, Василија Полић,

Илија Полић (сва између 80 и 85 година), Бранко Антић (73), Богољуб

Филиповић (50), Славољуб Полић (45), Богољуб Лукић (40) и Марко

Антић (40).

Вокализам

8. Вокалски систем узовничког говора чине стандардни српско

хрватски вокали и, е, а, о, у и вокално р. Њихова артикулација је књи

ЖСВНа.

9. Питање рефлекса полугласника

Стање је углавном као и у књижевном језику. Заслужују пажњу

ови подаци: у презентским и императивним облицима глагола жети

обавезан је вокал а: жањем, жањеш, жањемо,— жањи (исп. и тджање);

у презентским облицима глагола слати вокала је стабилан: шаље, шаљу

ми коешта, али га нема у истим облицима глагола послати: пошљем

новац, пошљy; искључиво се каже пијан, пијаница (исп. и побjено);

у лексеми даждевњак место а учврстило се у (дуждељак); лексема Ускрс

чује се у форми Васкрс (на трећа Васкрс).

10. Рефлекси јата

Овај говор у основи припада источнохерцеговачком дијалекту,

тачније — особеном подринском западносрбијанском типу овог дија

лекта. Он је, првенствено, ијекавски говор, али ијекавски говор у

доброј мери преплављен екавизмима, како у говору млађих тако и у
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говору старијих, мада још увек не у толикој мери да би се за њега,

као за тршићки говор, могло рећи да „представља слободну мешавину

екавизама и ијекавизама“ (Берислав М. Николић, Тршићки говор, Српски

дијалектолошки зборник, књ. ХVII, 397). Московљевићев закључак

да се у Узовници говори „ијекавско-екавски“ (Милош Московљевић,

Икавски говори у СР Србији, Јужнословенски филолог, књ. ХХVI,

св. 1-2, 482) тачан је утолико уколико редослед навођења изговора

означава и који је изговор претежнији.

11. Рефлекс јата под дугосилазним акцентом

Овај рефлекс најчешће има двoсложну вредност ије, тј. вредност

чија се прва два елемента јављају у свом полуредукованом артику

лацијском варијетету, док се на трећем елементу чује дугосилазни

акценат: бијела, бијели, бијело, бијелу, бријег, вијека, вијенаца, дијелимо,

дијете (ВcГ), звијезде, звијери, зијева, лијек, лијепо, лијече, лијечим, прико

ријеке, испод Велике Ријеке, сијена, сијено, слијеп, снијег, стијене,

тијесто, из Тријешњице, цвијет, цвијеће.

Покаткад се полуредуковано и из рефлекса џје претапа у ј, чиме

артикулација сонанта постаје нешто изразитија. Тада је рефлекс дугог

јата једносложан, а ствара и могућност за јотовање група лb и нђ: стјену,

цјеви, са цјевљу, цјене, цјеним; примери с јотовањем поменутих група:

љепо (поред лијепо), — сњег (поред снијег), сњeгoм.

Екавски рефлекси: бедну, вест, лево, леву, лепо, реч, сено, слепб

дко, снег, цеви, целт дан, ценам.

Остали, неупоредиво ређи, рефлекси дугог јата: b>ије (двије),

пје (двије), пје (бријест, снијег).

12. Рефлекс јата под неакцентованом дужином

И ово се јат одликује разноликошћу рефлекса. Може бити дво

сложно (ије) са дужином на е: у Ријеку, у свијет. Може бити једно

сложно са дужином на истом вокалу (једносложно је по броју забе

лежених примера најчешћи је рефлекс овог јата); до бјеса, довјека, из

мјенимо, исцједе се, несвјест, дијент, помјешам, помрјеше, порјетки,

разумјеш, уврјеђен, умјешано, умрјети. — У облику прељетим једносло

жан рефлекс јата изазвао је јотовање.

Екавски рефлекси јата под неакцентованом дужином: донела,

донеле, донели, донети, заплене, донели, поделимо, понела, понети,

разумем га, разумете, увек, умрети.

13. Рефлекс дугог јата у Гпл
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Забележени су ови примери: кољена, међеда, места/места, не

дпља.

14. Рефлекс јата под дугоузлазним акцентом

Изузимајући свега два примера (по пијеску, на ријеци), овај рефлекс

никад није класичан. Његова вредност може бити двосложно ије,

што значи да се на вокалу е чује дугоузлазни акценат, док су прва два

гласа полуредукована: бијело, вијенци, вијенцима, вриједт, вријећи,

дијели, звијезда, звијезда, излијечили, лијека, лијекова, лијепак, лије

чење, лијечила, лијечити, пијевац, пијесак, Пријепоље, ријеке, ријечи,

ријечима, свијетли, свијећу, сијена, сијечу, стијена, стијенбм.

Честа вредност овог јата је и једносложни рефлекс је, који може

изазвати јотовање у групама дb, лb и нћ: залjeпијо, измјенише, мјечница

(<млијечница (врста гљиве) после упрошћавања групе млј), намјештали,

одјело, осјече, осјечем, пресјечеш, просјецали, рјеке, свјету, сјечу, стјене,

стјендм, усјечем, цјеђем, цјелу; примери с јотовањем поменутих група:

зађеваше, уђевала, уђевати, — кљешта, мљеко, пљевла, пљевли, — гњез

до, тоњемили.

Екавски рефлекс: беде, беше, вредан, време, дете, лепи, лепо,

мењају, мењали се, месецу, млеко, Немац, Немца, Немци, осече, осечите,

оценила, песак, победили, победисмо, победити, погрешиле, погрешијо,

поделише, речи, сена, сечемо, сечу, трезан, целбе, целу.

15. Рефлекс кратког јата

Ово јат најчешће прелази у је, омогућујући и јотовање извесног

броја консонаната: бјежанија, бјежи, бјежб, вјеровати, вјештачке, дје

војка, дјевојке, дјетета, дјеца, дјецом, дјецу, ђевер, ђевојчица, ђед,

ђедбв, ђедови, ђедовина, ђетиње, ђетићи (јаки су у мене и ђетићи), ђецом,

ђецу, ђечица, замјерпи, запјева, запјева, звјeрке, исјекли, исјеко, ишћера,

јеверица, кдљено, љеб, љеба, љебац, љебом, љепоте, љето, љетбе, мјесец,

мјесеца, мјеста, мјесто, намјести, намјешћено, насјецкаш, дбјесило се,

ддјећу, доједне, дејекло, дејећала, дејечке, пјева, пјевчић, пјесковито,

пјесма, пјешака, пјешке, побјегли, побјегб, посјети, посјетите, пресједе,

прољетбе, расјећи, сађене, сађенем, сађети, сађб, свједдке, сједај, сједи,

сједт, сједим, сједимо, сjедијо, сједне, сједнем, сједнемо, сјела, сјели,

сјело, сјеме, сјемена, сјео, сјести, сјети се, сјећам се, сјећаш се, смјенама,

сњежан, сњешчића, стјеница, стјенице, ћерај, уђену, уђенути, цједуљу,

цјепка.

Од свих рефлекса јата, највећи број екавизама јавља се у реф

лексу кратког јата: бега, бегај, бежала, бежати, бежи, бежи, бежимо,

бежб, веровати, верујте, верују, гусеница, гусенице, девер, девојакđ,
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девојка, девојке, девојко, девојци, детиње, деца, деце, децу, извештава,

исећи, истера, леб, леба, левшија, лекаре, лекару, месец, месецу, месечина,

на места, место, намештена, натера, Немачке, Немачкој, деећају, дпте

рана, пешака, пешке, побегли, побегне, побегб, побеже, потерамо, пролеће,

расећи, сведочи, семе, сео, сетим, сети се, сети се, сећд се, сместили,

сусед, суседица, суснежица, тера га, терали, терам, терана, терано,

успела, човека.

У овим примерима постоји и икавски рефлекс кратког јата: бижи,

бижим, сикира, човик.

16. Рефлекс кратког јата иза р

Најчешћи је рефлекс е: брегови, по брегдвима, брескава, брестић,

брестовина, брешчић, бубрег, бубрези, времена, гдрела, зрела, мрежа,

сазрео, срео, старешина, треба, требо, на трешње, по трешњу.

Неупоредиво су ређи примери са ијекавским или икавским реф

лексом овога јата: грјешник, — гдрила, гдpити.

17. Дистрибуција префикса прђ- и при

Ови се префикси често међусобно супституишу:

а) при- место прђ-: прибројала, приварити, пригледате вдде, при

зива, призрела шеница, док прилади, приплива, да га прискочимо;

б) пре- место при-: преватијо, презнаница, презнаничица, презнат,

презната наша шљива, презнати, презнаш, прекучијо, прелагодим, пре

мбран, пренетили, под“ претпском. -

Има и примера у којима се ови префикси не супституишу: пре

живела, премјешташ, препаднемо, преседници, пресекли; — прикучи,

прикучијо, припињемо, пристанем ја на тд. — Дублет прекучјојпри

кучијо показује да ове супституције могу бити и факултативне.

18. Фонетски ликови предлога прђд, прbко и прђма

Предлог прђд има најчешће икавски лик (прид Бугарином, прид

вече, прид јесен, прид коњем), а доста ређе екавски (пред мрак, пред

Сјеницу).

И у предлогу прђко чешће се чује и него е: прико мде њиве, прико

села, тражијо прико Црвенд крста, али и преко поља.

Предлог прђма, поред лика са е, може имати и лик са и (прима

сунцу).

19. Прилози прђко и упрђко гласе преко и портко.

20. Рефлекс јата у временским прилозима прђ и послb

Прилог прђ у приближно једнакој мери има ликове са сва три ре

флекса овог гласа, али изгледа да је икавски лик најчешћи: нисам
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мдгла пре, пре првога, — били при Турци, каки су при људи били, — прије,

прије ће. -

У прилогу послb чује се увек е као рефлекс јата: после, послен,

потле, потлен.

21. Рефлекс кратког јата испред ј

Ово јат има у неједнакој мери двојак рефлекс. Раширенији је

рефлекс и: бијаше, додијати, изгријо, насмијати се, насмијо се, дгрије,

посијем, посијо, сајали, сијано, сијемо, смије се, угрије, — меканије, сла

није, старија, — здрави, старт (у овим компаративним облицима при

дева м. p. j. се редуковало, а затим су се два и контраховала).

Знатно ређе кратко јат испредј прелази у е: сејали, сејати, сејато,

— смеем се (и у овом се примеру ј редуковало, али се два е нису кон

траховала).

22. Рефлекс кратког јата испред љ

У овој позицији кратко јат дало је и: Бела надиља, недиља, недиље,

у недиљу, понедиљак. Једини је изузетак што се поред кудиља говори

и кудеља.

23. Кратко јат испред о (<л)

Ово јат прелази у:

а) и: видијо, вдлијо, живијо, мрзијо, обдлијо, оживијо, детаријо,

пднијо, разболијо, сjедијо,

б) е: Београд (информатор Бранко Антић каже и Белиград, за

Белиград), донео, разболео се, споразумео, стаб; |-

| в) је: не виђо (<виђео, после јотовања, асимилације и контрак

ције), стјео.

24. Јат у флексивним наставцима

У наредним категоријама место јата најчешће стоји и, ређе е,

а само у по једном примеру ије и је:

а) Д-Лст личних заменица 1. и 2. л. ст. и рефлексивне заменице

обавезно место ђ има и: мени (да е мени живити), теби, себи,

б) исти наставак је и у Ист заменичко-придевске деклинације:

мдим, с дптим, — добрим, старим, — са једним;

в) у Г, Д, И и Лпл исте промене опет и (са изузетком генитивног

облика двије који је једини пример са ије): мот, врана оваца, стари

(Гпл), молм, свима, — бијелим (Д, И, Лпл);

г) у инфинитивним облицима глагола VI Стевановићеве врсте

и облицима њихових радних придева место јата стоји и, преовлађујући

скоро у потпуности: видити, вдлити, живити, детарити, сједити,
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стидити се, трпити; — видили, гдрила, живила, живили, завдлили,

мрзили, детарили, сједила, усмрдила се (ово и може се, као у примеру

сједла, и редуковати); — у примерима живети, — гдрела, преживели

место јата чује се е, а само у примеру виђела јат прелази у је (овај рефлекс.

јотовао је претходни консонант).
-

25. Неки остали рефлекси јата
-

а) Лексема дbвојка никад нема јотовани лик. Чује се најчешће

у екавској форми, а ређе у нејотованој ијекавској.

б) Редовно се говори дечко.

в) Каже се гријота.

г) Лексема сbкира увек има икавски лик: сикира, сикиру.

д) Поред беланце (такав је акценатски лик ове лексеме) говори

се и бијаце, тј. b>и.

ђ) Поред Пдстење (суседно село) каже се и Пдстпње (исп. и по

стињачка школа), где постоји икавски рефлекс за јат.

е) Број дв5 поред екавског лика две (две гддине, више д две) може

имати и икавски лик (два врсте).

ж) Презентски облици глагола смбти најчешће имају икавски

лик (не смим, не смиш, не сми), који се могао развити и фонетским путем.

Обични су и екавски ликови (не смем рећи, смем), а свега једанпут за

бележена је и ијекавска форма (не смије се сести). У р. прид. овог глагола.

обавезно се чује и: ја сам смила, смило, смили.

з) Искључиво се каже неки, понект, неко, нешто.

и) У презентским формама видим и кукуриче устаљен је вокал и.

Истог вокала нема у равномерно употребљивим формама колеба и кољеба.

j) У овим речима чује се е као рефлекс јата: детелина, зеница,

обећава (обештава (обешћава, целивају.

к) Фонетски ликови прилога гдb, негдb, нигдb, долђ, горђ, овдb

и ондб: ђе (најчешће), доста ређе де и ди; — увек се каже неђе; — пара

лелно се употребљавају ликови нигде и ниђе; — говори се доле и доли

(ово и у доли аналошки је пренето у прилоге тами и туди); — у под

једнакој мери се говори бвде и воде; — поред бнде и нбде покаткад се

чује и нбђе.

л) Лажни рефлекс јата једанпут је забележен у прилогу тешко

(ако ти је тијешко).

љ) Секундарно јат постоји у лексемама јастријеб и корјен, али

га нема у болест, кисео, кисела, киселд, накисео.

26. Изговор вокалног р
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Изговор овог гласа врло је близак стању у стандардном језику.

— Дуго р: врба, врбе, врбу, врли, вршите, вршу, жрвањ, крв, чврст.

— Кратко р: бркови, брковима, дрктб, у Србију, црвенкаст, четрна

сторо.

У примерима четерес и четерестар је девокализовано развијањем

секундарног вокала е. — Вокално р у позицији испред -o (<-л) дево

кализује се и без уметања секундарног вокала (дврб, умрд), али у истој

позицији остаје неизмењено ако се нађе под акцентом (вро). — У лексеми

свекрва обавезно се задржава р.

27. Афереза

Редукција иницијалног вокала обавезна је у следећим примерима:

вакб, вамо, волика, волике, вдликт, вдлику, наким, нако, наку, сдвина.

Сем вокала о, овом појавом је у једном примеру захваћен и вокал и

(некција).

28. Синкопа

У унутрашњости речи најчешће се редукују вокали и и е. Знатно

је мање примера са редукцијом вокала а и у.

Вокали: видла, видли, гд"це, за њма, изранли, кдлко, коњма, одморла,

дстарла, дчју ми, дчла, дчле, дчó, дила, дид, пљевла, пљевли, радли,

разгддла, склднте. Делимична редукција истог вокала забележена је

у примерима говорите, побила и тдлуко.

Вокал е: двадест, нејдосте, не мош, неш, ош ићи, педест, поглај,

пöјде, појдем, појдоше, појду, у мне.

Вокал а: ваљда (поред ваљад), казли, касти.

Вокал у : кренли, метли.

29. 4покопа

Отпадање вокала с краја речи необавезно се јавља у овим при

лозима (углавном у прилозима за место): вам, вод, гдр/гор, гдрам, дол,

ддлам, мал-помал, тутам, там. Апокопе су честе и у контексту: ајд

и ми, ак дне нек сијече, бил ти, види л ти кога, волика ј брава, да л дјете,

ђе ј се ко задесијо, је л смеш, јести, кам вршај, кам Марко, мен је шесет

седма гддина, могу л пригнати, нек пере, нек понесе вдде, ноћевало јce,

дhé л.

30. Елизија

Ова појава није толико честа. Елидирају се вокали а, е и о. Прва

два као први у елизијској позицији, а трећи као други. — Вокал а: д

пдеш, д имам (најчешће су елизије овог типа). — Вокале: нуми, нумије.

— Вокал о: за во ђубртво, како нај народ живи, распуштијо се са ном
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женом. — Елизију два вокала (вокала -е и о-) чуо сам у примеру чија

ј на самсара.

31. Упрошћавање вокалских група

Асимилациони процеси који захватају вокалске групе, после чеш

ћег регресивног и ређег прогресивног уједначавања артикулације тих

група, стварају услове за контракције вокала. Ова се појава манифе

стује овако:

а) Медијална група -ао-с-а- у примерима санице, саница, са

ницама. Дублет раоник/раник показује да она може остати и неизмењена.

То потврђује и лик заова.

- б) Медијална група -aе- у бројевима на -аест прешла је у -е-:

једанде, тринес, шеснес, деветнес.

в) Финална група -ао остаје неизмењена: дао, знао.

г) Ненаглашена финална група -ао (<-ал, -ал) прелази готово

редовно у -о: давд, задсто, изабрд, израчунб, купо, накашб, дмршб, престо,

примицб, причо, продавд, рачунд, слушд,— дошо, затека, ашо, лега, могб,

наишб, нашб, дпишб, порастб, потукд, ушд, цркб. Судбина ове групе

„иста је и код именица детб/детб, дрб, посб. Изузетак је једанпут за

ележена форма ишао.

д) Финална група -ео одликује се стабилношћу: јео, сео, сјео!

јед, ћеofћеб, шћео(шћео. Изузетак је пример не јб, постао фонетским

iроменама од није јео. (После редукције сонанта ју негацији није дошло

е. до контракције иe у е. Дугосилазни акценат на новоствореној про

„клитици створио је акценатску целину са потоњом речју јео и елиминисао

њен краткосилазни акценат. Тиме су створени услови за контракцију

сада неакцентоване групе —eo). -

ђ) Место лика стеона чује се лик стевана. Овај лик поред из

мењеног другог вокала (јавља се а место о) има и секундарно в у функ

нији елиминатора хијата.

e) Ненаглашена финална група -ео подложна је контракцији:

донд, понд, почб, пренб. Тако је и у лексеми петд. Међутим, има примера

и без контракције: довео, узео, — анђео (поред анђел), — весео, кисео,

накисео.

ж) Ненаглашена финална група -ио разбија се у р. прид. уметањем

секундарног ј, чија је артикулација у овој позицији неизразита: забијо,

пуштијо, радијо, распуштијо, спасијо. Примери дднjб и понјб показују

да се вокал и може и редуковати и тиме омогућити потпунију артику

лацију сонанта ј. — Једино у р. прид. пљевд -ио - б

12 Јужнословенски филолог ХХХIV
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з) Иницијално уо- у прилогу уочи или остаје такво (уоче, уоче

Врамија) или се своди на у- (уче славе).
-

и) Финална група -уо у р. прид. глагола III врсте може бити и

стабилна: заменуо, метнуо, метуо, погинуо, али и прећи у б: метно,

пдгинб.

j) У примерима не де (<не једе) и сведно редукција сонанта ј омо

гућила је контракцију два е.

32. Супституција вокала

Има известан број примера у којима се место једних вокала јављају

други. Овде ће се навести и они примери у којима нема вокалских суп

ституција, али би се оне могле очекивати с обзиром на дијалекатске

прилике.

a) Вокал а:

"W -

1) е место а: вашер, јеребица, контренапад, сутре, сутрадан;

исти вокал обавезан је у прилозима каде, двуде, донуде, онуде, саде

(саде), туде; — место суфикса -ад једино се чује суфикс -ед у јунед

и назимед;

2) и место а чује се у прилозима диље и ддсти, али се каже и даље,

ддста;

3) о место а; догођај, мое догођаје, долеко (али подалеко), митро

љези, митрољезом, чорате, идбе (ми смо ратовали идбе);

4) вокала се задржава у врабац, грабљамо, грабље (грабуље, мауна,

ндбас и џанарика.

б) Вокал е:

1) а место е чује се у тараса;

2) и место е: дизинтер, маћија, прдфисбрка; вокал и обавезан је

у прилогу лани;

3) о место е постоји у облику сво (свд време).

в) Вокал и:

Редован је у изести/изјести и лисица.

г) Вокал о:

1) место о чује се а у Коцељева (званичније име овог градића је

Коцељево) и у целој парадигми ова лексема има промену именица ж. p.

на -а (исп. из° Коцељеве, кренемо у Коцељеву), морфолошког је порекла
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и а у нешта (нешта друго било; каже се и нешто) јер је у ову заменицу

унето из заменице шта;

2) место о јавља се е у прекесутра; исти вокал факултативан је

у веденица и не мере (каже се и воденица, не море); суфикс-еро је далеко

обичнији од -оро: четверо, петеро, седмеро, деветеро, десетеро (суфикс

-оро забележен је свега двапут: петоро, седморо);

3) вокал о стабилан је у лексемама мотика и субота.

д) Вокал у :

1) место у једанпут сам чуо и у прилошки употребљеном инстру

менталном облику ноћи (прđђосмо ноћи крд Шабац, каже се и ноћу);

вокал и се редовно чује и у именици спрутка;

2) вокал у редован је у близу и купус.

33. Судбине група -пр и -ăp

Група -пр углавном се добро чува: вир, вира, компир, манастир.

Само је једанпут забележено скраћивање -пр у -ир (манастир). Место

-пр обавезно је -ијер у водиjер.

Група -ăр стабилна је у сикира и сирдма, али се њен вокалски

део редукује у четрп/четри.

34. Појединачне напомене

Вокално л има исти рефлекс као и у књижевном језику.

Вокал о се не мења пред назалним сонантом.

Увек се каже јуче, подне.

Консонантизам

35. Консонант x

Најчешће се губи без икаквог трага. Његово губљење у интер

вокалским позицијама узрокује развијање прелазних гласова в и ј као

елиминатора хијата. Покаткад се, што је случај хиперкорекције, за

мењује са к, консонантом сродним по месту творбе.

a) Иницијално x- се углавном губи: ајде, ајдемо, ајдемоте, Ајду

ковић, ајмо, дјте, аљине, актар, актара, из Ерцеговине, иљада, иљада,

лад, ладну, ладдвина, ладовине, леба, дcам сати дда, бдам, у бдању,

дди, диа, ранисмо, рану, раст.

Доста ређе се место х- јавља к: каос, куну Китлера, у Крваској,

кришћани, кришћанин.

12“
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“. Иницијално x- у облицима глагола хтbлти или се изгубило: ћети,

— дне, днеш, дјемо, дјете, дбу (дбу да заврше школу), — теортеб|ћčo/

ћеб, тила/ћела, тели/ћели, или је оставило трагове свог постојања:

шћети, — не шће, не шћеше, — шћеојићеб, шћела, шћели.

. . б) Медијално -х- у интервокалској позицији ишчезава, при чему

се новонастали хијат најчешће не уклања: буа, буа, вра, вру, њиов, њиова,

њиово, мауна, пазуо, снабм, снау. Покаткад се хијат елиминише разви

јањем секундарних гласова виј (): уво, увета, увета, на увету, уветима,

— гријота, проја, снаја, снаји; равномерно се говори стрева и стреја,

ређе се чује стрија. —У примеру сна (Нcг) хијат је елиминисан контрак

цијом вокала. |- --

У интервокалској позицији медијално -х- може прећи у к: не

пије алкокола, свpка. (Исп.аркива, раскодовали, текничар. Оно се често

у оваквим позицијама и губи: Врпоље (село у Азбуковици), с Врпоља,

длади).

в) Финално-х у највећем броју примера нестаје: бру, вр, доведо,

до сами врата, доста гддина ја лута и бда, иза њи, изгуби, из

мда руку, а у њи, нека и, њи пет, њи трдица, њи двоје, дома, повр, упадо.

г) Судбина х у лексемама сиромах и орах и у неким њиховим пара

дигматским облицима:

лексема сиромах: сирдма (сирдмак) (Нег), сиромака (Гог), сиро

маци (Нпл), сиромацима (Д, И, Лпл), сиромаке (Апл);

лексема орах: дра/драс (Hcr), дра, драја (Гог), дра (Асг), драем/

драјем (Исг), на драју (Лсг), драји/драси/дри (Нпл), бра, драса (Гпл),

драјима (Д, И, Лпл), драе/драје (Апл).

д) У облицима глагола рвати се не јавља се секундарно х: pву

се, рво се, рвли се.

36. Консонант ф

| Овај се глас, поред тога што се супституише блиским гласовима

в и и, врло често може и чути, особито у речима из новије лексике,

унесених са разних страна.

a) Примери са в место ф: вењер, Вилиповић, вишеклија, јевтика,

јевтин, јевтиније, јевтино, Јевтићи, овицири, потревим, стревљати,

превијо, тргва ме, тревите. -

б) Примери са п место ф: потографише, телепбн, - --

в) Примери са ф: фамилија, нема дни фарби прид дчима, Филиповић,

фан, флашу, формација, фртаљчета тава, фургон, кафану, коференцију,

прдфисбрка, тифус, трдфазну струју, шифра.
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г) Понекад се место ф, као у следеће три лексеме, чује прелазни

глас између в и ф: 6°ебруар, Вранцузи, вранцуског. -

д) Паралелно се употребљавају ликови кава/кафа и кова/кдфа.

ђ) Радије се каже гра него пасуљ.
-

37. Сонант в

a) Добро се чува у иницијалној позицији: влат, врабац, врапци.

Једино ишчезава у лексемијеверица.

б) У интервокалској позицији, између вокала задњег реда, -в-

може имати полуредуковани изговор: дарбва, Јово, куван, чува, а може

и нестати: куа, куан, роове (у последњем примеру је у питању и диси

милација два -в-). - - - -
-

в) Секундарно -6-, као прелазан полуредукован глас у функцији

елиминатора хијата, чује се у овим примерима: јавуче, јанувар кавуче,

али га нема у лексеми паук.
- -

г) У позицији између консонанта и вокала -в- се углвном одржава:

свједок свједоци(сведоци, сведочи, сведочијо, четвртак. Нестало га је у

дићи/дигнути, међед, међедица, међедарка (врста гљиве), сјетњак, сјет

њаци (поред свијетњак).
-

д) Пример сврака показује да се -в- у позицији између консона

ната задржава.
- -

ђ) У позицији између вокала и консонанта -в- је такође стабилно:

бвде, двца, двчи. | |
- . -

е) У лексеми човbк -в- се или задржава (човек (поред ређег човик),

човека, човеком) или губи, при чему се настали хијат елиминише прелаз

ним гласом i (чојек, чојека, чојеку).
-

38. Сонант ј

Постоје три артикулациона варијетета овог гласа: потпуна арти

кулисаност, полуредуковани артикулациони ступањ и потпуна редук

ција.

a) Потпуну артикулацију ј има на почетку речи (јако, једно, јели,

jöш), уз консонант у средини речи (жујце, жујцета, јајца, јајци), у

позицији између вокала задњег реда (јаја, — имају, детају, пуцају,

— мојој, — ујутру).
-

б) У позицији између вокала предњег реда и предњег и задњег ре

да, и обрнутој, ј се углавном полуредукује (брије се, није, раније, дпијб се

иукела, зардбијо (последња два примера илуструју ситуацију у позицији

и-{-о у којој се између ова два вокала јавља секундарно ј), — кокдишију, —
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jaje, — чујем). —У истој позицијиј се може потпуно редуковати: чиč,—

даéмо, јаета, јаету, — кое куће, из моћ руку, с мот, стоп, трдицу.

в) Остале појединости о овом гласу: у сандхију, у којем је један

од вокала и вокал и, чује се прелазно ј (и јово, у јиме бога), с којим се

то и може изједначити и допринети да ј добије потпуну артикулациону

изразитост (јај два-ја и јова; исп. и у радјбницу). — Финало-ју импе

ративним облицима губи се иза вокала и (ти), а задржава иза вокала

а и о (гледај, копај, приповедај, — број). — Протетичкој чује се у јулар,

али га нема у ужина и дпе. — Овај глас је стабилан у именици појас

и заменици моја.

39. Консонанти ш, ч, ж и и имају књижевну артикулацију. У

вези с њима занимљиво је навести ове односе: однос ш : ч : школа;

однос ж : и: жандар, жандари (жандари), жбун, однос и : ђ: Мађар,

за Мађарску, али су изгледа ликови са и чешћи: Маџари, из Маџарске,

у Маџарској, маџарску.

40. Консонанти ћ и ђ исто имају књижевну артикулацију. Вреди

навести да се увек говори год, штогод са д, а да лексема госпођа има ђ

кад је у питању заједничка именица, а кад се мисли на црквени празник

у употреби је лик са ј (Велика Гдстоја, поред Госпоина/Госпоина).

41. Ни изговор сонаната љ, њ и л, н не удаљује се од књижевног

изговора. — Примери звала и Мила, у којима је забележено тврђе арти

кулисано л, нису знак да је тврђа артикулација овог гласа честа појава,

већ су индивидуална информаторова говорна особеност. — Старо л

је једино сачувано у лексеми анђел (поред анђео).

42. Ништа се посебно не може рећи о изговору гласова г и к испред

палаталних вокала, тј. такве позиције одговарају стању у књижевном

језику.

43. Нема потпуне десоноризације финалних звучних консона

ната. Једино се понекад може чути полузвучни изговор дентала д:

град“, кад“, сад“.

44. Каже се мбре, а не морје.

45. Поред ликова са ж (мджем, не може) у употреби су и ликови

са р: не морем, док се море, све то се море да разуме.

46. Група штФ“ст” стабилна је у гуштер, гуштерица, ишту,

али се поред чешћег крштава говори и кршћава. Аналошко шћ постоји

у форми прдшћавај. — Искључиво се каже штап, уштат.
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47. Група жд-“зд постојана је у примерима звижди, звиждите,

звижде и дуждељак.

48. Групе јат и јд никад се не јављају у глаголима типа доћи.

49. Група чр- прелази у цр- црвен, црвена, црвене бде, црвић,

црвићи.

50. Група чрђ->црђ- у цријево.

51. Обавезно се каже трешња.

52. Јотовање

Ново јотовање. — Извршило се у случајевима у којима и у књи

жевном језику. Пажњу заслужују ови подаци: а) стање у групама зј,

cј и чј: коза, — паст, — мачии, двча; б) облици Исг неких именица и-де

клинације: са кости, са крви, са масти(са машћу,

в) прилог сутра увек има нејотовани лик сутре.

Најновије јотовање. — Јотују се у неједнакој мери сонанти л и

н и дентали д и т. Најбројније су лексеме у којима се јотује дентал д.

У приближно једнакој али у мањој мери, с обзиром на број лексема

у којима је јотовање извршено, јотују се сонантил и н. Најмање је лек

сема с јотованим денталом т. — Има и примера у којима се л и н, а

нешто ређе и д, јотују у позицији испред дугог јата, чему су узрок једно

сложни рефлекси овог гласа је, је или је.

Овде ћу дати потпунији преглед јотованих и нејотованих ијекав

ских форми са л, н, д и т:

а) примери с јотованим л: кољена, кдљено, љео, љебац, љебом,

љепоте, љето, љетос, прдљетбе; — јотовање испред дугог јата: љепо,

— кљешта, мљеко, — прељетим, али залјепијо,

б) примери с јотованим н: снежан, сњешчић; — јотовање испред

дугог јата: сњег, снегом, — гњездо, поњемили, — ижње (<изнијех);

в) примери с јотованим д: ђевер, ђевојчица, ђед, ђедбе, ђедовина,

ђетиње, ђетићи, ђецом, ђецу, ђечица, сађене, сађенем, сађети, сађб, уђену,

уђенути; — губљење сонанта в у позицији између консонанта и вокала

изазвало је јотовање у међед, међеда, међедарка (врста гљиве), међедица;

— прилог гдб понајчешће има јотовани лик ђе, а покаткад се каже и

бнђе; — једносложан рефелкс дугог јата омогућио је јотовање у зађе

eаше, уђевала, уђевати, али до јотовања није дошло у одјело; — лексема

дbлте поред јотованих ликова може имати и нејотоване ликове: дјетета,

дјеца, дјецу, дјецом, али у лексеми дbвојка никад не долази до јотовања:

дјевојка, дјевојке (исп. т. 25a);
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г) примери с јотованим т: ишћера, ћерај, шћетићети, не шће,

не шћеше, шћео|ћеofшћеб|ћеб, шћела/ћела, шћели/ћели.

53. Финалне консонантске групе -зд и —шт добро се чувају: грбзд,

— вјешт, прашт.

54. Стабилан изговор има и група -ст: болест, кбст, лист, маст,

прст, цвјетаст, црвенкаст. Изузетак чине бројеви на -аест у којима

се редукује праскава компонента: једанес, деветнес. Исти је случај

са бројем шес. -

55. Група бз--з-: збба, здбовина.

56. Група -вљ----в- (понајчешће): добаља, дуждељак, обустаља,

дстаљам, детаљамо, детаљен, детаљено, остаљб, постаљаш, постаљен,

устаљд ме; —вљ— се задржало у здравље и прислављали су.

*.

57. Група -вн->-мн- у дамно.

58. Група гд- своди се на један од ова два консонанта: гуња(дуња

59. Група гл- задржава се у глиста.

60. Група гњ----њ- у јање.

61. Група дл->гл- у глеце (длето).

62. Група -дм- постојана је у ддма.

63. Таква је и група -дн-: једно, падне, сједне.

64. Група -зд->-жд— у нождрва.

65. Група -зј- одржава се у узјала, узјашијо. -

66. Групе -зљ- и з- љ- једначењем по месту творбе прелазе у жљ:

ижљубе, иж Љубдвије.

67. Група зн- у облицима глагола знати углавном остаје неокрњена.

Изузетак је облик наш који егзистира као поштапалица у причању.

68. Група -кт- стабилна је у нокти, ноктима.

69. Из групе кћ- губи се к у ћер, ћерци, ћеркама.

70. Група кв- остаје неизмењена у квочка.

71. Група -мд- опстала је у седамдесет.

72. Не мењају се ни групе —мк-, -мч- и -мц- у облицима лексеме

момак: момка (Гсг), момче (Вcг) и мдмци (Нпл).
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73. Група млjамј у мјечница (врста гљиве).

74. Група -мн- чврста је у гумно.

75. Група -мит- редовно се трансформише у -нт- у облицима гла

гола памтити: не пантлм, пантам, пантијо.

76. Група -ни- није прешла у —ма- у једанпут (чешће се каже

једноћ).

77. Група мн- обавезно мења н у л у прилогу много: млдго, млдгт,

— млдже, није млдже (компаративни облици).

78. У лексеми клупко група -пк- изгубила је праскаву компоненту

(клуко), али се сачувала у лексеми цјепка.

79. Група -пн->-н- у шанути.

80. Група пс- губи праскави елеменат: сује, сују, совд, сдвали.

81. У групи -пс- редовно долази в место п: ливсала, поливсаине,

тевсија.

82. Група пт->т- у тица.

83. Група -пт- je стабилна: лептир, лептирови, лептирица.

84. Група пч--ч- у чела.

85. Група -пч- прелази у —вч-: ковча, ковче, ковчи, датковча.

86. Група пи-c-ш- у шеница.

87. Група -пш->-вш- у најљевше.

88. Група -пшт- у лексеми општина или мења п у в или остаје.

неизмењена, што је ређе: двиштина (дпштина).

89. Група -рв- разбија се вокалом е у неревбзан.

90. Група -рч- упрошћава се на ч: паче, пачета, пачићđ.

91. Група сл- неактуелна је у шљива.

92. Група с њ- може једначењем по месту творбе прећи у ш њ

(и њбм), а може се и не изменити (с њим, с њима). Исти процес захватио

је и групу -з њ- која у примерима иж њиве и уж њега прелази у -ж њ--

93. Група ст- је стабилна у стабло и стакло.
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94. Група стр- губи праскави елеменат: насрадасмо, насрадаће,

посрадали, срадале, срадб.

95. Група -сц- не егзистира у ликовима прасици, прасицима.

96. Група тк->к- у ко.

97. У групи -тс- редукује се т: преседници.

98. Исто се догађа и са групом -т с-: дао би све д себе, ка смо дошли,

ка смо обишли, ка смо пошли, на себČм, д саде, пре собом.

99. Дентал т редукује се и у групама -т ћ-, -т ч- и -т ш-, ку

ћемо сад, са ћа наћи, — д чега, — једно пе-шес.

100. Група -тств- упрошћава се елиминацијом прве праскаве

компоненте: богаство.

101. Група тx-2-т- твар, творови.

102. Група -ћн- није потпуно стабилна. Сачувана је у помоћник,

помоћница, прешла је у -тњ- у кутња, помотњика, а у несретници,

сретна редовно се чује -тн-.

103. Група -ћњ- није увек постојана: воћњак/вдтњак.

104. Група хв-, после асимилације хв--xф-, свела се на ф у фала,

али се каже и вала (исп. и вата).

105. Група -xв---в-: не сватам, повaтaли, повaтамо, идватати,

преватијо, уватијо. Изузетак је заквалити где је x замењено са к.

106. Група -ич- постојана је у гушче, гушчићи.

107. Група -ич- (чешће) и група -шт- (ређе) постоје у лексеми

башта: Бајна Башча (Башча), башчи, низ башчу, уз башчу, — башта,

башти, уз башту.

108. Даљинске дисимилације

a) У простим бројевима двадесет и тридесет може доћи до ди

симилације д-д-т, односно т-д-т: дваес/двајес, тријеclimpијес, али се

чују и недисимилисани ликови двадесет /двадесет, двадест, тридесет,

тридест.

б) У ликовима ком“ант, ком“анта, шесет, шесет и три извршена

је дисимилативна редукција консонантских група -нд- и -зд

в) Обавезна је дисимилација л-л у благосов, благосдвити.

г) Дисимилација н-м постоји у слимљен.
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д) Пример одељење показује да нема дисимилације љ-њ у глагол

ским именицама овог типа.

ђ) Дисимилација р-р постоји у калактер, компар и шангарета.

109. Лексема кукуруз увек има хаплолошки лик: доле у курузе,

куруза ништа.

110. Метатезе

Забележене су у овим примерима: којзи, намистар, отале и снад

бели. Нема их у барјак, гавран, манастир, мауна, сване.

111. Појединачни консонантски односи

д: ђ: гдвеђина,

д: ј: јабдме, јадме, ређе дабоме,

з : ж: ближина,

л : љ: детелина(детељина, целивају/цељивају,

н: њ: гдњамо, жуња, — лијен,

м: н. багрeн, багрeнови, беден, пренете, пренетили, пренетити,

с : ш: станаћfшпанаћ,

ћ: ш: ћутим, ћутиш, волимо да ћутимо, ћути, ћутијо.

112. Уметање консонаната

Примери показују да се ова појава тиче дентала д и сонаната н

и р: -д-: ждрака; -н-: аустранска, аустрпнска, комендијају, дктбнбар/

октонбар, пранбабу, пранђед, пранђедијаранђедови, -p-. брез (поред без),

бристра, никад се не брастрт, парцбв, парцови.

113. Предлог сfса никад се не редуплицира.

114. Партикуле

Честе су у прилошким речима, доста ређе у заменичким, а фа

култативно се јавља партикула-де- у императивним облицима за 2. л. сг.

а) Партикула -ј: дндај;

б) партикула -де-: туде, — видиде, изађиде, истерајде, намјес

тиде му, диде (ова партикула прилогу вамде даје императивно значење);

в) партикула -зи: њбзи, тизи;

г) партикула -ке: данаске;

д) партикула -н: бвден, двуден, одавден)одавден, давлен, дптален,

послен, потлен,
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ђ) партикула -на: вамона, гдрена, нбдена, бвдена;

е) партикула -р. забадавар је, дозгор, дндар,

ж) прилог ту може се чути и у лику са две партикуле (тудена).

Закључак

115. Сврха овога рада је употпуњавање слике о подринском за

падносрбијанском говору источнохерцеговачког дијалекта. Посебност

овом поддијалекту дају понајвише фонетске особине. То потврђују

монографије о тршићком и љештанском говору (в. — Берислав М.

Николић, Тршићки говор, Српски дијалектолошки зборник, књ. ХVII,

397—411 (део о фонетици) и 435—468 (у овом делу рада, поред осталог,

испоређују се фонетске особине тршићког говора са истим особинама

у неким другим говорима) и — мој рад Говор Љештанског, Српски

дијалектолошки зборник, књ. ХХII, 187—210 (део о фонетици) и 305—

323 (поред осталог, на овим страницама су испоређене фонетске осо.

бине љештанског говора са истим особинама других релевантних говора)-

Ове монографије показују да су најзападнији србијански говори

знатно ближи по својим особинама северносрбијанским говорима шума

дијско-војвођанског дијалекта него што су то изворишним говорима

северозападне Црне Горе и источне Херцеговине. То потврђују и фо

нетске особине узовничког говора.

Свакако су на овакво говорно стање у најзападнијем делу Србије

у доброј мери утицали и северносрбијански говори поменутог дијалекта.

Међутим, ни ови најзападнији србијански говори, међусобно испоре

ђени, нису потпуно подударни. Најочевиднија њихова међусобна раз

личитост испољава се у степену екавизираности. Тршићки говор, пошто

је територијално најближи екавским говорима Мачве и Поцерине, овом

особином је највише захваћен. Узовнички говор нешто је мање екави

зиран него тршићки, а љештански знатно мање него оба остала.

116. Издвајајући битније фонетске особине узовничког говора,

истовремено ћу их испоредити са одговарајућим фонетским особинама

тршићког и љештанског говора. Тиме ће слика о међусобним односима

ових говора и о њиховој заједничкој посебности у оквиру источно

херцеговачког дијалекта бити очигледнија. (Скраћеницама Т, У и Љ

означићу ова три говора, а за T и Љ навешћу и број стране на којој се

поређена особина у већ поменутим монографијама налази).
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Т У Љ

1. слободна мешавина ека

2.

3.

визама и ијекавизама

p 4-5-pe (pu) 399

прђ->пре- (при)-

при-c-пријаре- 399

преfприје 399

ијекавски говор у доброј

мери преплављен екавиз

МИМa

pf-5-pe (pје, ри)

прђ-2-пре-|при

при-X-при-/пре

прерпрајтрпје

ијекавски говор са понешто

старих и нових екавизама

и ограниченим бројем ика

ВИЗАМа

р+ 5-pe (pје, ри) 311

прђ---пре-japu. 311

при-c- при-/impe

грејтрајприје 312

5. пред(прид 399 прид (пред) пред/прид 190

преко/прико прико (преко) преко/прико

6. 5+je-u(e) 399-400 5+j-u(e) ђ+j-u 190

7. #-#-љS-elje (u) 400 ћ-{-љ-u (изузетак кудеља, 5+љ-и (изузетак Недељко,

поред кудиља) поред Недиљко) 191

8. 5+o-ulj (je) 400 5+o-ule (je) - 5 +о-ије (је) 190

9. ИСТ IIIf м 400 са отим са оним 312

Гпл два мди (двије) дд ови

ДИЛпл мојим мдим бвим

10. ДЛсг мени, теби 417 мени, теби мени, теби 312

11. видети(виђети 400 видити

видили (виђела)

видити 312

видила
видела(видила (виђела)

12. сикирајсакера 400 - сикира - сикира 312

13. је, нађе 400 ђе (де, ди) ђе, нађе 312

нигдејнiђе

14. бвде 401 бвдејвбде воде 312

нбде бндејнбде (нđђе) đнде

15. лани (лане) 404 лани лани 312

16. далеко/долеко 404 долеко (подалеко) далеко/долеко 312

17. х се најчешће губи или исто ИСТО

замењује

18. 1. л. сг. аориста бда дођо 312

дођо 406

19. ф-в(п), ретко остаје ф -в (п), али се често и

НСИЗМеЊСНО чује

као у Т 202—203
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Т У Љ

20. мбреш 407 можем/мбре можеш|мбрем 312

21. ново јотовање као у Исто Исто 312

књижевном језику 407

21. најновије јотовање као у Т као у Т 312

захватило л, н и д, т,

али има недоследности

407—408

22. -ст: пост 408 Köстi маст 312

једанес једанес једанес 207

23. пш-: шеница 408 шеница шеница 313

24. -пшт-: двиштина|ди- двштина (дпштина) двштина 313

штина 408

25. -пч-: клупче(кдвча 408 ковча кöвча 313

26. зн-: знаш(надеш 409 знаш (наш) знадеш|надеш 313

27. с њ-: ш њим 409 с њимfш њбм с њим/ш њим 313

28. —з њ-: иж њиве 409 иж њиве из њивериж њиве 313

29. —вљ-: набављајпрдсла- обустаља (прислављали су) детављен/дстаљен 313

љá 409

30. —дн-: падне 410 падне сједне 313

31. брез 411 брез (без) брез (без) 313

Милосав Тешић
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S u m m a r y

М. і 1 о 8 а у Т e š i č

РНОNЕТІС СНАRАСТЕRISTICS ОF ТНЕ SРЕЕСН IN ТІНЕ

VILLAGE UZOVNIСА

The phonetic material about the speech in the village Uzovnica, using

the Cyrillic alphabet, and the phonetic material from monographs on the

speech in Тršić and Lještansko show that the West Serbian speeches of the

East Herzegovina dialect in the regions along the Drina represent a specific

type of speech within this dialect.

The speech specificity of this region is evident in the fact that the most

westward Serbian speeches on the East Нerzegovina dialect are much closer

according to their phonetic characteristics to North Serbian speeches of

the dialect prevailing in Sumadija and Vojvodina than to the authentic speе

ches of North West Montenegro and East Нerzegovina. The phonetic chara

cteristics of the speech in the village Uzovnica only confirm it.

Such a state of speech in the most westward part of Serbia has greatly

been influenced by North Serbian speeches of the mentioned dialect as

well.

Мutually compared phonetic characteristics of the speech in Тršić,

Uzovnica and Lještansko show that even these moct westward Serbian speeces

of the East Нerzegovina dialect are not completely identical. Their most

striking mutual difference is manifested in the degree of ekavization. The

speech in Тršić, being the closest to the ekavian speeches of Маčva and

Рocerina in territorial regard, has been most of them affected by this feature.

The speech in Uzovnica is somewhat less subjected to ekavization and the

speech in Lještansko even less than the other two speeches.
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